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در ایي هقالِ پس از هرٍری بر ًحَُ ایجاد هیداى ّای  —چکیدُ 

الکتریکی ٍ هغٌاطیسی ٍ  قَاًیي هَجَد  در هَرد حدٍد  هَاجِْ شغلی 

ٍ هردهی با ایي هیداى ّا،  بر اساس قَاًیي هاکسَل، رٍابط هیداى ّای 

کد برًاهِ هتلب خطَط ایي  اطراف خطَط اًتقال ًَشتِ شدُ ٍ از طریق

هیداى ّا ترسین گردیدُ ٍ بر اساس اًدازُ هیداى، حرین هَاجِْ شغلی ٍ 

هردهی هحاسبِ شدُ است. اّویت هَضَع هَرد بحث در ایي ًکتِ است 

کِ شکل ٍ اًدازُ ی هیداى ّای الکتریکی را هی تَاى ثابت در ًظر 

جِ تغییر جریاى آى، گرفت ٍلی بِ دلیل تغییر بار خطَط اًتقال ٍ در ًتی

اًدازُ هیداى هغٌاطیسی ثابت ًبَدُ ٍ بایستی بر حسب شکل دکل ٍ 

آرایش هداری هحاسبِ گردد. ًتیجِ ایي هحاسبِ هحدٍدُ حرین هجاز 

 شغلی ٍ هردهی را تعییي هی کٌد.

 ؛هیداى هغٌاطیسی؛ هیداى الکتریکی؛ خطَط اًتقال —ّای کلیدی ُ ٍاژ

 ؛بْداشت شغلی ؛اهَاج

 هقدهو   .1

ػجَس خغَط اًتمبل اص هدبٍست هشاوض تَلیذ ًیشٍ ٍ ضْشّب ٍ سٍستبّب، 

هحبسجبت هیذاى هغٌبعیسی ٍ الىتشیىی اعشاف خغَط اًتمبل سا ثِ هٌظَس 

خلَگیشی اص تبثیش ایي هیذاى ّب ثش سٍی اًسبًْب ضشٍسی هی سبصد. دس سبل 

ىی ّبی اخیش تَخِ صیبدی ثِ اثشات ثیَلَطیه هیذاى هغٌبعیسی ٍ الىتشی

خغَط اًتمبل ًیشٍ ثش سٍی ثذى اًسبى ضذُ ٍ سٍش ّبی هتؼذدی ثشای تؼذیل 

ٍ وبّص ایي هیذاى ّب اعشاف خغَط فطبس لَی اسائِ ضذُ است وِ پیص 

. اگش هیذاى ّبی ] 1ٍ10[ صهیٌِ آى هحبسجِ هیذاى دس اعشاف خغَط هی ثبضذ

سا  فَق هطخع ًطَد ٍ یب ثِ دسستی هحبسجِ ًطَد، حشین ایوي ًبهٌبسجی

هطخع هی وٌذ . ثٌبثشایي توْیذات حفبظتی دس ًظش گشفتِ ضذُ ثشای وبّص 

ٍ تؼذیل اثشات ًبهغلَة هزوَس ًبوبفی ٍ دس هَاسدی دیگش ثسیبس پش ّضیٌِ ٍ 

غیش التػبدی هی ثبضذ. لزا هحبسجِ دلیك هیذاى دس اعشاف خغَط اًتمبل ، 

هغلَة ٍلتبط ٍ  توْیذات وبفی ٍ ثِ غشفِ سا ثشای وبّص ٍ تؼذیل اثشات ًب

. ثشای اٍلیي ثبس دس خْبى ثغَس خذی ] 3,2[ خشیبى المبیی سا ًتیدِ خَاّذ داد

 دس وٌگشُ سیگشُ ثِ ایي هَضَػبت پشداختِ ضذ.

ّبی اًتمبل، ّب ٍ پستدس هشاوض تَلیذ ًیشٍ ٍ اًتمبل ًیشٍ هبًٌذ ًیشٍگبُ 

یبثذ. ل هیویلَ ٍلت اًتمب 20ویلَ ٍلت تب  400تَاى تَلیذی ثب ٍلتبطّبی 

ثٌبثشایي آگبّی اص هیذاى ّبی اعشاف ّبدی اًتمبل ًیشٍ ٍ حشیوی وِ دس آًدب 

ٍسٍد تَام ثب هذت حضَس یب ثِ ػجبستی هَاخِْ ضغلی ثشای پشسٌل هشثَط ثِ 

ثخص تَلیذ ًیشٍ ٍ اًتمبل آى  دس ایي حشین هغشح هی گشدد، ثسیبس ضشٍسی 

ؼشؼ تطؼطؼبت اهَاج ، اثشات هحممبى تبویذ داسًذ وِ لشاس گشفتي دس ه است.

ًب هحسَسی ثش سالهتی اًسبى داسد ٍ ایي اثشات ثِ عَل هَج اضؼِ ثستگی 

 .] 5,4[ داسد

 50تَخِ ثِ ایي ًىتِ حبئض اّویت است وِ ٍلتی فشوبًس سادیَیی ثِ  

ّشتض وبّص هی یبثذ ، ّش دٍ هیذاى هغٌبعیسی  ٍ الىتشیىی داسای همبدیش لبثل 

وشد. دس ایي  غشفٌظشه سا ًوی تَاى دس همبثل دیگشی تَخْی ّستٌذ ٍ ّیچ ی
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فشوبًس اثشات هیذاى الىتشیىی سا ثب سٍش ضیلذ وشدى هی تَاى وبّص داد 

ٍلی وبّص هیذاى ّبی هغٌبعیسی ثب سٍش ّبی خبظ هٌْذسی اهىبى پزیش 

اّویت هَضَع ثِ لذسی است وِ سبصهبى ثْذاضت خْبًی ثِ عَس  .]6[ است

 .]11[شات آى هی پشداصدهستمل ثِ هؼشفی ٍ اث

 هیداى ىای الکتریکی ً هغناطیسی .2

صهبًی وِ دس یه ّبدی پتبًسیل ثِ ٍخَد آیذ ٍ الىتشٍى ّب خشیبى ًذاسًذ   

اعشاف ّبدی هیذاى الىتشیىی ٍ دس غَست حشوت الىتشٍى ّب دس ّبدی 

ػالٍُ ثش هیذاى الىتشیىی وِ ًبضی اص پتبًسیل است ، هیذاى هغٌبعیسی ًیض ثِ 

تػبٍیش چگًَگی ایدبد دٍ هیذاى الىتشیىی ٍ  1هی آیذ. دس ضىل ٍخَد 

 .هغٌبعیس ًوبیص دادُ ضذُ است
 

 هیداى هغٌاطیسی هیداى الکتریکی

  
 ] 2[دً هیداى الکتریکی ً هغناطیسی شواتیکتصاًیر : 1شکل 

 هکانیسم تاثیر هیداى ىا رًی بدى انساى .3

یىی ٍ هغٌبعیسی تَلیذ ٌّگبهی وِ ثذى اًسبى دس هؼشؼ هیذاى ّبی الىتش

ضذُ تَسظ خغَط فطبس لَی لشاس هی گیشد، ایي هیذاى ّب ثبػث المبی خشیبى 

ٍ هیذاى الىتشیىی دس ثذى هی ضَد وِ دس هَاسدی وِ ضذت آى صیبد است ، 

ثبػث تحشیه دس اػػبة ٍ هبّیچِ ّب هی ضَد ٍ تبثیشات ثیطوبسی ثش سٍی 

تبثیشات ثب حضَس خشیبى المبیی ایي  فؼبلیت ّبی فیضیَلَطی ثذى هی گزاسد.

دس ثذى ّوشاُ خَاّذ ثَد وِ همذاس خشیبى المبیی حذٍد هیىشٍ آهپش خَاّذ 

ثَد.ٍلی ون ثَدى ایي خشیبى دلیل ون ثَدى تبثیش ایي خشیبى سٍی ثذى ًوی 

. ٌَّص تبثیشات ثلٌذ هذت ایي خشیبى ّب ضٌبختِ ضذُ ًیست ٍ ثِ ]1[ثبضذ

َد. حبل سَال ایٌدبست وِ آیب خغَط ػٌَاى یه هسئلِ هْن تلمی هی ض

اًتمبل فطبس لَی ٍ فَق فطبس لَی ثشای پشسٌل ًیشٍگبُ ٍ ّویي عَس ػجَس 

ایي خغَط اص هشاوض ضْشی هی تَاًذ اثشات سَء سٍی هَخَدات صًذُ داضتِ 

ثبضذ یب ًِ؟دس غَستی وِ ایي هیذاى ّب دس هحذٍدُ ًبهدبص ثبضذ، حشیوی وِ 

دس ایشاى ٌَّص ایي  تی سػبیت گشدد چمذس است؟اص هٌجغ ایدبد هیذاى ثبیس

حشین ثش اسبس ثبس ، ًَع آسایص هذاسی ٍ هیضاى تَاًی وِ اًتمبل هی دٌّذ ، ثِ 

ضىل هیذاى ّب فمظ ثش  ]7[عَس دلیك هحبسجِ ًطذُ ٍلی دس هشخغ ضوبسُ 

اسبس ًَع دول اًتمبل هحبسجِ ٍ ًوبیص دادُ ضذُ است. سبصهبى ثْذاضت 

ل اّویت هَضَع ثػَست خذاگبًِ ثِ ایي هَضَع پشداختِ خْبًی ًیض ثِ دلی

ثٌبثشایي تشسین ضىل هَج هیذاى ّب ی اعشاف خغَط اًتمبل هب سا دس  است.

 ًحَُ اًذاصُ گیشی هیذاى اعشاف خغَط یبسی خَاّذ وشد.

 اثرات هیداى الکتریکی .3.1

ثشای سٍضي ضذى ایي هغلت لجل اص ّش چیض ثبیذ ثِ ٍضؼیت فیضیىی ٍ 

ذت ایي هیذاى ّب دس اعشاف خغَط اًتمبل ٍ تَصیغ ًیشٍ ثپشداصین. اًذاصُ ٍ ض

اثش هیذاى الىتشیىی ثِ ضىل تبثیش خبسخی سٍی پَست است ٍ اوثشا ثِ 

غَست حشاست ٍ سَختگی ظبّش هی گشدد. الجتِ ثبیذ تَخِ داضت وِ ػجَس 

خشیبى ًبضی اص هیذاى الىتشیىی اص ثذى، هی تَاًذ ثبػث ػىس الؼول ثِ ضىل 

ضَد وِ تب حذ هشي خغش آفشیي است. ًتبیح ثِ دست آهذُ یه تحمیك  ضَن

دس وطَسّبی سٍسیِ ٍ اسپبًیب ثِ ایي هَضَع اضبسُ داسد وِ افشادی وِ دس 

پست ّبی فطبس لَی وبس هی وٌٌذهوىي است هیذاى ضذیذ هحل وبس سٍی 

ٍضغ فیضیَلَطی آًْب اثشات ًبهغلَة داضتِ ثبضذ ٍ ثٌبثشایي همشساتی ثشای آًْب 

سیگشُ پس اص تحمیمبت ٍسیغ وِ  1982ضذ.ثِ دًجبل اػالم ایي ًتیدِ دس سبل 

تَسظ گشٍُ ّبی هتطىل اص ثیَلَطیست ّب، پضضىبى ٍ هتخػػبى غٌؼت 

ثشق اًدبم ضذُ ثَد تَاًست ًتیدِ ٍاحذی سا دس هَسد اثشات هیذاى الىتشیىی 

ىتشیىی دس سٍی اًذام ّبی صًذُ حبغل ًوبیذ وِ خالغِ حذ ًْبیی هیذاى ال

 آهذُ است. 1ًَاحی هختلف دس خذٍل 

 ]1[:  حداکثر شدت هیداى هجاز  بر اساس تَافق سیگر1ُجدٍل 

 هحل
 ضذت هیذاى الىتشیىی

 )ویلَ ٍلت ثش هتش(

 25 هحل ّبی دٍس اص دستشس افشاد

 15 هٌبعك ون خوؼیت

 10 هحل ػجَس خغَط اًتمبل اص سٍی خبدُ

 1 هٌبعك پش خوؼیت

ىًَیخبًِ ّبی هس  5/0  

 اثرات هیداى هغناطیسی .3.2

ٍ تَصیغ ، دس  دس اثش ػجَس خشیبى اص داخل ّبدی ّبی خغَط اًتمبل

اعشاف ایي ّبدی ّب هیذاى هغٌبعیسی ایدبد هی گشدد. هیذاى هغٌبعیسی 

ثشػىس هیذاى ّبی الىتشیىی وِ اثش سغحی داسًذ ، ثِ توبم اػضبی داخل 

ٌٌذ. ثٌبثشایي اثش گزاسی ایي هیذاى ثذى اًسبى ٍ ّش هَخَد صًذُ ای ًفَر هی و

سٍی هَخَد صًذُ ثیطتش اص هیذاى الىتشیىی است.تبثیش ایي هیذاى سٍی ثذى ثِ 

عَس ػوَهی ثِ خشیبى خظ )ّبدی( ٍ فبغلِ ًمغِ اثش گزاسی هیذاى تب خظ ، 
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هیىشٍ تسال  100آهپش  1000ٍاثستِ است.ثِ عَس ػوَهی ثِ اصاء افضایص ّش 

افضایص هی یبثذ. الجتِ ثبیذ تَخِ داضت وِ پیذایص ضذت هیذاى هغٌبعیسی 

هیذاى ّبی هغٌبعیسی دس فشوبًس ّبی پبییي تٌْب هحذٍد ثِ خغَط اًتمبل ٍ 

ًبحیِ صیش ایي خغَط ًیست ، ثلىِ ّش خبیی وِ ضذت خشیبى الىتشیىی ثبال 

حذاوثش ضذت  2ٍخَد داسد ثبیذ هٌتظش ٍخَد چٌیي هیذاًی ثبضین. دس خذٍل 

 عیسی دس اعشاف خغَط اسائِ ضذُ است.هیذاى هغٌب

 ]1[: حداکثر شدت هیداى هغٌاطیسی در اطراف خطَط2جدٍل 

 ضذت هیذاى هغٌبعیسی)هیىشٍ تسال( هحل

 40 خغَط َّایی فطبس لَی

 50 دس پست ّبی اًتمبل

 100 تشاًسفَس هبتَسّب ثب خشیبى ثبال

 100 ولیذ خشیبى هستمین

 1500 دطًىتَس دس هحَعِ ثبص
 

تػبٍیش تبثیش دٍ هیذاى هغٌبعیسی ٍ الىتشیىی سٍی ثذى اًسبى  2س ضىل د

آٍسدُ ضذُ است. ّوبى عَس وِ روش ضذ هیذاى هغٌبعیسی حلمِ ّبی وَچىی 

)هسیش ثستِ( سا دس ثذى ایدبد هی وٌذ ٍلی هیذاى الىتشیىی اص خبسخی تشیي 

 .الیِ سغحی ثذى هی گزسد

 

 ]4 [غناطیسی رًی بدىتاثیر دً هیداى الکتریکی ً ه: 2شکل 

 استانداردىای هٌاجيو با هیداى  .4

عجك تؼشیف ، صهبى هَاخِْ ثب هیذاى هذت صهبًی است وِ یه فشد دس 

هدبٍست هیذاى ثیص اص حذ هدبص لشاس هی گیشد. ثشای تطخیع حذٍد 

هَاخِْ ثب هیذاى ّبی هغٌبعیسی ٍ الىتشیىی دس عَل یه سٍص لَاًیي ٍ 

سبصهبى صیش دس ایشاى لَاًیي الصم االخشا ٍضغ هی الضاهبتی ٍخَد داسد وِ سِ 

 ًوبیٌذ. ایي سبصهبى ّب ػجبستٌذ اص:

ٍ ] 12[ هشوض ثْذاضت )وبس( ضْشستبى، اداسُ تؼبٍى وبس ٍ سفبُ اختوبػی

وِ ایي هَسسِ دس خػَظ اهَاج  هَسسِ استبًذاسد ٍ تحمیمبت غٌؼتی ایشاى

ش ًوَدُ است. ثِ هَخت هٌتط 8567ٍ تبثیش هَاخِْ ثب آى استبًذاسد ضوبسُ 

لبًَى تٌْب ایي هَسسِ ٍظیفِ تؼییي، تذٍیي ٍ ًطش استبًذاسدّب سا ثش ػْذُ 

 داسد.

حذٍد پشتَ گیشی ضغلی)پشتَگیشی وبسوٌبى ثِ ٌّگبم وبس(  8567دس استبًذاسد 

حذ  4خذٍل  آٍسدُ ضذُ است. 3ثشای پشتَ ّبی الىتشٍ هغٌبعیسی دس خذٍل 

 غلی ًذاسًذ، سا ًطبى هی دّذ.پشتَ گیشی هشدم وِ هَاخِْ ض

 ]7[: حدٍد پرتَ گیری شغلی برای پرتَ ّای الکترٍ هغٌاطیسی3جدٍل 

 

 

 ]7[هردم ، برای پرتَ ّای الکترٍ هغٌاطیسی حدٍد پرتَ گیری-4جدٍل 

 

 دکل انتقال تٌاى یهدل ساز .5

اص ایي ثخص ثِ ثؼذ ثِ هؼشفی سیستن اًتمبل تَاى اص ًیشٍگبُ ّب تب خغَط 

بل پشداختِ هی ضَد. دول ّب تدْیضات ًگِ داسًذُ خغَط اًتمبل ًیشٍ ثیي اًتم

دٍ ًمغِ خغشافیبیی ّستٌذ ٍ ثستِ ثِ تَاى اًتمبل داسای اضىبل هتفبٍت ٍ 

داسای استبًذاسد سبخت هتٌبست ثب ًَع تَاًی وِ اًتمبل هی دٌّذ ّستٌذ. ثِ 
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مبل وبهال تؼشیف ػجبستی ضىل ٍ سبیض دول ّبی اًتمبل ، هتٌبست ثب ٍلتبط اًت

ًوًَِ ای اص ضىل یه دول ٍ هیذاى هغٌبعیسی اعشاف  3ضذُ است . دس ضىل 

 آى آٍسدُ ضذُ است.  

 
 ]8[: نوٌنو ای از شکل یک دکل ً هیداى هغناطیسی اطراف آى3شکل 

هذاسات تَصیغ تَاى، اًَاع  دس هشاوض اًتمبل ًیشٍ ثستِ ثِ ًَع ٍ تؼذاد

اسد. هیذاى ّبی اعشاف ایي دول ّب سا ًیض ثب هختلف دول اًتمبل ًیشٍ ٍخَد د

( هی تَاى ثِ دست هی Super position theoremووه لضیِ خوغ آثبس)

آیذ. ایي استبًذاسدّب دس وطَسّبی هختلف هتفبٍت ثَدُ ٍ صهبًی وِ خغَط 

اغلی اًتمبل اًطؼبة داس هی ضَد ، ضىل دول ّبی هٌطؼت ًیض هتفبٍت است. 

ًیض استبًذاسد خبظ خَد سا داساست ٍ ٍاثستِ ثِ  فبغلِ دٍ دول اص یىذیگش

ضشایظ خغشافیبیی حبون داسد. اگش دس دول ّب یه هذاس سِ فبص سا اًتمبل دٌّذ 

ثِ آًْب یه هذاسُ گفتِ هی ضَدٍ یه دول ثِ غَست هؼوَل تب سِ هذاس سا 

هی تَاًذ اًتمبل دّذ. دس اداهِ ثِ سٍاثظ هیذاى ّبی الىتشیىی ٍ هغٌبعیسی ٍ 

 بی هشثَعِ خْت هحبسجبت ایي هذاسات اضبسُ هی گشدد.لضبی

 یسیشار هغناط یهحاسبو چگال .6

پتبًسیل ایدبد ضذُ دس طًشاتَسّبی ًیشٍگبُ داسای ٍلتبط سِ فبص سیٌَسی 

دسخِ ثب ّوذیگش اختالف فبص داسًذ. ثب تَخِ ثِ  120ثَدُ ٍ ثب داهٌِ ثبثت 

اص هؼبدالت هبوسَل ّبسهًَیه ثَدى خشیبى، خْت هحبسجبت هیذاى هی تَاى 

 .]9[ ثب ضىل صیش استفبدُ وشد

BJE   (1      )                                                        

JDJH   (2    )                                                    

 D (3        )                                                             

0 B (4                        )                                              

ًیض استفبدُ وشد: 7الی  5الت فَق هی تَاى اص هؼبدالت ووىی ثشای حل هؼبد  

ED   (5                   )                               

HB   (6                                                   )

0JJ  (7                                                                  )  

ثشای هحبسجِ هیذاى دس اعشاف ّبدی وِ دس اهتذاد یه هحَس لشاس داسد 

 استفبدُ وشد:   8هی تَاى اص ساثغِ 

rr

ai
H








4

ˆ

 (8)                                                              

دس هختػبت استَاًِ ای  âثب تَخِ ثِ تمبسى استَاًِ ای هی تَاى ثشداس یىِ 

تدضیِ ًوَد ٍ  xâ   ٍyâسا دس هختػبت غفحِ ای ثِ دٍ هَلفِ دس خْبت 

 هیذاى سا دس هختػبت غفحِ ای ثِ دست آٍسد.

yx aaa ˆcosˆsinˆ    (9  )                                         

هل خشیبى داسًذ وِ ثب تَخِ ثِ ایٌىِ دول ّب دس ّش هذاس سِ ّبدی حب

دسخِ داسای اختالف فبص ّستٌذ لزا ثشای هحبسجبت  120ًسجت ثِ یىذیگش 

تدضیِ ٍ  xâ   ٍyâچٌذ ّبدی حبهل خشیبى، اثتذا هیذاى آًْب سا دس خْبت 

دس غفحِ  ش خْت ساثب استفبدُ اص لضیِ خوغ آثبس هیذاى هدوَع دس ّ

. دس ػول ثشای یه ّبدی عَیل وِ حبهل هختػبت ثِ دست هی آٍسین

، هی تَاى ثشای تؼییي خْت هیذاى شیبى است اص عشیك لبًَى دست ساستخ

داد خْت خشیبى هثجت ثِ سوت ثیشٍى اص غفحِ لشاس هغٌبعیسی استفبدُ وشد.

 یه اًسبى است،  ثَدُ ٍ هیذاى دس استفبع دٍ هتشی اص سغح صهیي وِ تشاص لذ

دس هسبئل الىتشٍهغٌبعیس حضَس صهیي دس فضبی هیذاى ّب  هحبسجِ هی گشدد.

ثسیبس حبئض اّویت است. حضَس صهیي دس وٌبس یه ّبدی ثبػث تغییش ضىل 

 هیذاى ّب هی گشدد . 

 
 :  قضیو تصاًیر4شکل 

( هذل سبصی حضَس صهیي سا دس وٌبس Image Theoremلضیِ تػبٍیش )

ی دّذ. دس ایي لضیِ خْت خشیبى هذل سبصی هی گشدد ٍ صهیي ّبدی ًطبى ه

 ضذُ است. ًطبى دادُ 4حزف هی ضَد.ایي هذل سبصی دس ضىل 

 هحاسبو هیداى .7

، هؼبدالت حبون ثش ّبدی ّب سا ًَضتِ ٍ گفتِ ضذُثب تَخِ ثِ هجبحث 

 خْت هحبسجِ هیذاى ثِ سٍش صیش ػول هی وٌین.

ًبهیذُ هی ضَد ٍ  rداس دس ایي سٍش هختػبت هٌجغ)ّبدی( ثب ثش 

 ػجبستست اص:
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1
2

L
D

X r 









(10)                                                             
hYr   (11  )                                                                       

ًبهیذُ هی ضَد ٍ ػجبستست  rهختػبت هحل اثش هیذاى ثب ػٌَاى ًمغِ 

 اص:

ir xX  (12)                                                                        

ir yY  (13 )                                                                        

عَل  Liاستفبع ثبصٍ ٍ  h عَل فضبی حبلت ٍ Dدس هؼبدالت فَق 

 ثبصٍّبی دول است. دس اداهِ خَاّین داضت:

rr

ai
H






 

4

ˆ

(14   )                                                            

 خَاّین داضت: âثب خبیگضیٌی ثشداس 

rr

aai
H

yx










4

)ˆcosˆsin(

 (15  )                                 

22
1 )())2/(( hyxLDrr ii  (16     )                    

22
1 )())2/((

cos

hyxLD

hy

ii

i






 (17       )                  

22
1

1

)())2/((

))2/((
sin

hyxLD

LDx

ii

i






(18    )                      

 ))())2/((4

ˆ)(
_

22
1 hyxLD

ahyi
vH

ii

xi










(19)                      

))())2/((4

ˆ)))2/(((
_

22
1

1

hyxLD

aLDxi
hH

ii

yi










 (20       )            

hHvHH __  (21  )                                                      

HB  (22  )                                                                    

 هدلسازی نرم افساری ً نتایج .8

خْت هحبسجبت هیذاى، سٍاثظ فَق دس هحیظ ًشم افضاس هتلت 

(MATLAB پیبدُ سبصی ضذُ است. دس ایي وذ ثشًبهِ ، دس ثخص ٍسٍدی )

ٍ خشیبى ٍسٍدی ّش هذاس سا عشح سیضی هی ًوبیذ  ]13[سبختوبى ٌّذسی دول

ال روش ضذ چگبلی ضبس ٍ دس ثخص دٍم ثب استفبدُ اص سٍاثظ ٍ لضبیبیی وِ دس ثب

هغٌبعیسی هحبسجِ هی گشدد.  دس ایي ثشًبهِ چگبلی ضبس هغٌبعیسی ّش ّبدی 

خذاگبًِ هَسد ثشسسی لشاس هی گیشد ٍ سپس چگبلی ضبس هغٌبعیسی ولی ثب 

استفبدُ اص لضیِ خوغ آثبس ثِ دست هی آیذ.دس ثخص سَم وِ ثخص خشٍخی 

ا ثش حست ًیبص سسن وشد. وِ ّبی ثشًبهِ است هی تَاى ًوَداس ّبی هختلفی س

 دس ایي همبلِ ًوَداسّبی صیش استخشاج ضذُ است:

 (اًسبى لذ س استفبع دٍ هتشی )هتٌبست ثب استبًذاسدضىل هیذاى د 

 تبثیش استفبع دس ضىل هیذاى ٍ اًذاصُ آى 

 ضىل ٍ اًذاصُ ی سِ ثؼذی هیذاى اص سغح صهیي تب صیش دول 

  ی هیذاىٍ اًذاصُی ضىل آسایص فبصی هذاسّبی دول سٍتبثیش تغییش 

دس ًشم افضاس هتلت اخشا  file.mثب استفبدُ اص ًشم افضاس فَق وِ  ثِ غَست 

هی ضَد ، هیذاى الىتشیىی ٍ هغٌبعیسی ّش ًَع دول ثب اًَاع ظشفیت اًتمبل ثِ 

دست آٍسدُ ضذُ است. تَسظ ایي ًشم افضاس ثِ ساحتی ضىل هیذاى الىتشیىی 

یبى دس هدبٍست صهیي سا ثِ دست آٍسد ٍ ٍ هغٌبعیسی ّش ّبدی حبهل خش

حشین هَاخِْ آى سا ًیض تؼییي ًوَد. اػتجبس اضىبل ثِ دست آهذُ دس هشخغ 

 آٍسدُ ضذُ است. ]14[

ٍسٍدیْب ضبهل  است  ًَضتِ ضذُثش اسبس آى الگَسیتوی وِ وذ ثشًبهِ دس 

خشیبى ٍلتبط ٍ ، فبغلِ ثبصٍ ّب اص هشوض دول، استفبع ثبصٍ ّب، اثؼبد فضبی حبلت

هحبسجِ هیذاى دس فضبی هی ثبضذ، هحبسجبت ثشًبهِ ضبهل  آسایص فبصیٍ  خظ

تشسین اًذاصُ هیذاى دس استفبع ّبی ٍ خشٍخی ّبی ثشًبهِ ػجبستٌذ اص  حبلت

هَاخِْ  هحبسجِ حذٍد هدبص ضغلی ٍ هشدهیٍ هختلف)دٍ ثؼذی ٍ سِ ثؼذی(

 ثب هیذاى.

 شیآرا رییدکل با تغ داىیه ریکاىش تاث .8.1
  یفاز

ب تَخِ ثِ ایٌىِ دس دول ّبی دٍ هذاسُ هدوَػِ هذاس سِ فبص دٍم سا ثب ث

، حبلت هختلف آسایص وشد 6تَاى ثِ  فشؼ ثبثت ثَدى هذاس سِ فبص اٍل ، هی

لزا ثب ثشًبهِ فَق هی تَاى ثْتشیي حبلت آسایطی ایي دٍ هذاس ًسجت ثِ 

ٍ  5ل ّوذیگش سا ثشای وبّص چگبلی ضبس هغٌبعیسی ثِ دست آٍسد . دس خذٍ

ووتشیي ٍ ثیطتشیي هیذاى حبغل اص تغییش آسایص هذاسی فبصّب ًطبى دادُ  6

 ثِ تشتیت فبصّبی هذاسات ّستٌذ. U  ٍV  ٍWضذُ است وِ 

 ًلت لٌیک 444انتقال  یانٌاع دکل ىا .8.2

دس سیستن اًتمبل لذست دول ّبی اًتمبل داسای استبًذاسد ّب ٍ اضىبل 

تِ ثِ خَد سا داسًذ . ثشای ّش خبغی ّستٌذ ٍ ّش یه وذّبی اختػبظ یبف

آهپش ًوبیص دادُ ضذُ است. ّش  500دول چگبلی ضبس هغٌبعیسی ثِ اصاء ػجَس 

یه اص ایي دول ّب ثِ لحبػ ضىل ٌّذسی ٍ تؼذاد هذاساتی سا وِ دس ثش داسًذ، 

داسای ضذت هیذاى ّبی هتفبٍتی دس استفبع دٍ هتشی سغح صهیي ّستٌذ. ثب 
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اًَاع آسایص هذاسی ثِ ایي دول ّب اػوبل گشدیذُ ٍ  استفبدُ اص وذ ثشًبهِ فَق

 آٍسدُ ضذُ است. 6ٍ  5ّوبًغَس وِ روش ضذ ًتبیح آى دس خذٍل 

 نیحر یسیهحاسبو هرز شار هغناط .8.3
 یانسان

ثب تَخِ ثِ هغبلجی وِ دس ثخص لَاًیي هَخَد دس ایشاى روش ضذ، سِ 

 هحذٍدیت ثشای ضبس هغٌبعیسی ٍخَد داسد وِ ػجبستٌذ اص:

 5/0ّشتض  50حذاوثش چگبلی ضبس ثشای هَاخِْ ضغلی دس فشوبًس      

ّشتض  50حذاوثش چگبلی ضبس ثشای هَاخِْ هشدهی دس فشوبًس ٍ  هیىشٍتسال

 6ٍ ثش اسبس لبًَى وبس، ّشگض ًجبیذ ثذى اًسبى ثب هیذاى  هیىشٍتسال 1/0

 .هیىشٍ تسال ثشخَسد داضتِ ثبضذ

ًطبى گزاسی گشدیذ ٍ حذٍد ثش ایي اسبس حذٍد فَق دس ثشًبهِ هتلت  

(. دس توبهی دول ّب 2فبغلِ ًبهدبص اص هشوض دول ثِ دست آهذ )ضىل ضویوِ 

هغٌبعیسی(  )ثِ ػٌَاى خشیبى پیص فشؼ هیذاى آهپش 500خشیبى  5l11ثِ خض 

 دس ًظش گشفتِ ضذُ است.

 : ًوایش آرایش باًدل ّا کوتریي هیداى 5جدٍل 

ضىل سِ ثؼذی اًذاصُ هیذاى 

اص صهیي تب ًضدیىی  هغٌبعیسی

 ّبدی ّبی دول

ضىل ٍ اًذاصُ هیذاى 

هغٌبعیسی دس چٌذ استفبع 

 هختلف

ًوبیص آسایص 

 ّبدی ّبی دول

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ًوایش آرایش باًدل ّا بیشتریي هیداى 6جدٍل 2

ضىل سِ ثؼذی اًذاصُ هیذاى 

هغٌبعیسی اص صهیي تب ًضدیىی 

 ّبدی ّبی دول

ضىل ٍ اًذاصُ هیذاى 

بعیسی دس چٌذ استفبع هغٌ

 هختلف

ًوبیص 

آسایص ّبدی 

 ّبی دول

  

 

 ىای الکتریکیهیداى .9

پتبًسیل ایدبد ضذُ دس طًشاتَسّبی ًیشٍگبُ داسای ٍلتبط سِ فبص سیٌَسی 

ویلٍَلت داسد هی تَاى اص لَاًیي ّبدی استَاًِ ای  400ثَدُ ٍ ٍلتبط هَثش 

ایي اسبس سغح گَسی  خْت هحبسجِ ی هیذاى الىتشیىی استفبدُ وشد .ثش

ٍ ضبسی وِ اص آى خبسج هی گشدد، هی تَاى سٍاثظ صیش  5گشفتِ ضذُ دس ضىل 

 : ]9[سا  ًَضت

 LQ (23           )                                                           

gussianSDQ 
(24    )                                                   

02 



r
E 

(25   )                                                                                

04

1


k

(26)                                                                


r

r

dlev

0

.

 (27)                                                       



r

r

dr
r

kv

0

1
2 

(28   )                                                 

 ,0),(2
0

r
r

r
Lnkv 

(29    )                                              

،  دس خْت zâخْت هیذاى الىتشیىی یه سین ساست ّن ساستب ثب هحَس   

râ  ِثَدُ ٍ ثشای هحبسجِ ثبیذ ثشداس یىrâ ختػبت دوبستی ثب سا دس ه

 هی xâ ٍ yâصاٍیِ ثیي هحَس ( تدضیِ وشد    )31استفبدُ اص ساثغِ )

 ثبضذ(.

yxr aaa ˆ)(cosˆ)(sinˆ  
                                                (31)  

بت چٌذ ّبدی داسای پتبًسیل، اثتذا هیذاى الىتشیىی آًْب سا دس ثشای هحبسج

تدضیِ ٍ ثب استفبدُ اص لضیِ خوغ آثبس هیذاى هدوَع دس ّش   xâ ٍyâخْبت 
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خْت سا دس غفحِ هختػبت ثِ دست هی آٍسین ٍ هیذاى سا دس استفبع دٍ 

 یه اًسبى است، هحبسجِ هی وٌین.هتشی اص سغح صهیي وِ تشاص لذ 

 
 : سطح گٌسی سین راست5شکل 

 هحاسبو هیداى الکتریکی .14

ثِ سٍش صیش ػول هی  5خْت هحبسجِ هیذاى الىتشیىی ثب تَخِ ثِ ضىل 

 وٌین.

ًبهیذُ هی ضَد ٍ r دس ایي سٍش هختػبت ّبدی ثب ػٌَاى ًمغِ 

 :ػجبستست اص

1
2

L
D

X r 









                                                                  (32)  

hYr                                                                                (33 )  

 ًبهیذُ هی ضَد ٍ ػجبستست اص:r مغِهختػبت هحل اثش هیذاى ثب ػٌَاى ً
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عَل  hاستفبع ثبصٍ ٍ  L1عَل فضبی حبلت ٍ  Dدس هؼبدالت فَق ، 

اٍلیي ثبصٍی دول است. ثب تَخِ ثِ ایٌىِ دس دول ّب ٍلتبط اًتمبل هطخع هی 

( خْت هحبسجبت هیذاى الىتشیىی استفبدُ هی 42( الی )36ثبضذ ، اص سٍاثظ )
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وذ ثشًبهِ هتلت عشح سیضی گشدیذُ است، خْت یه سٍاثظ فَق وِ دس 

ًشم افضاس هتلت اًدبم ثب استفبدُ اص سٍاثظ فَق ٍدس هحیظ   هحبسجبت هیذاى

ضذُ است. دس وذ ثشًبهِ، دس ثخص ٍسٍدی فضبی ٌّذسی دول سا عشح سیضی 

هی ًوبیذ ٍ دس ثخص دٍم ثب استفبدُ اص سٍاثظ وِ دس ثبال روش ضذ هیذاى 

الىتشیىی هحبسجِ هی گشدد . دس ایي وذ ثشًبهِ هیذاى الىتشیىی ّش ّبدی 

ذاى الىتشیىی ولی ثِ دست خذاگبًِ هَسد ثشسسی لشاس هی گیشد ٍ سپس هی

هی آیذ. دس ثخص سَم ًیض هیذاى الىتشیىی ّب دس استفبع دٍ هتشی وِ ثش 

حست لذ یه اًسبى دس ًظش گشفتِ ضذُ است، ًوبیص دادُ هی ضَد ٍ تبثیش 

 استفبع ًیض ًوبیص دادُ هی ضَد .

-انٌاع دکل یکیالکتر داىیً اندازه هشکل  .11

 ىا

ویلَ ٍلت داسای  400ضذ دول ّبی ّوبًغَس وِ دس ثخص ّبی لجلی روش 

سبختبس ٌّذسی هتفبٍتی ّستٌذ. ثب تَخِ ثِ سبختبس فیضیىی ّش دول وذ ثشًبهِ 

 ایي ًتبیح ػجبستٌذ اص:صیش ثذست آهذ وِ اخشا گشدیذ ٍ ًتبیح 

 ضىل سِ ثؼذی هیذاى الىتشیىی 

  اًذاصُ هیذاى الىتشیىی دس استفبع دٍ هتشی 

  ثشای ّش دولهیضاى حشین هَاخِْ ضغلی ٍ هشدهی 

 

الصم ثِ یبد آٍسی است، ّوبى عَس وِ دس ثبال اضبسُ ضذ حذٍد هَاخِْ 

 ضغلی دس ًیشٍگبُ ثش اسبس استبًذاسد ثبیذ ثِ گًَِ صیش دس ًظش گشفتِ ضَد:

  2/0سبػت وبس ثبیذ ووتش اص  8هیبًگیي چگبلی ضبس هغٌبعیسی دس 

 تسال ثبضذ.

  بضذ.تسال ث 2حذاوثش چگبلی ضبس هغٌبعیسی ووتش اص 
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  اگش فمظ دست ٍ پبّب دس هؼشؼ پشتَگیشی ثبضذ ٍ ثذى پشتَ گیشی

 تسال ثبضذ. 5چگبلی ضبس هغٌبعیسی ثبیذ ووتش اص ٍ ًىٌذ 

 گیرینتیجو .12

ثشای ثشسسی ّبی هیذاى ّبی الىتشیىی ٍ هغٌبعیسی دس سبیت ًیشٍگبُ ّب 

ٍ هشاوض اًتمبل ٍ ّوچٌیي دس ضْش ّب ٍ سٍستبّبیی وِ دس هؼشؼ ایي هیذاى 

ّب ّستٌذ ، اثتذا ثبیذ تػَس وبهلی اص ضىل ایي هیذاى ّب ٍ ّویٌغَس خْت 

حذاوثش تغییشات هیذاًی سا ثبیذ ثذاًین تب ثتَاًین هسیش غحیحی سا ثشای اًذاصُ 

گیشی هؼیي وٌین. ّوبًغَس وِ هالحظِ ضذ ٍلتبط خغَط همذاس هؼیٌی داسد ٍ 

ست . ٍلی خشیبى ّش خظ ثٌبثشایي هیذاى ّبی الىتشیىی ٍاثستِ ثِ تَاى خظ ًی

ثستِ ثِ همذاس تَاًی وِ اًتمبل هی دّذ هتفبٍت است ثٌبثشایي پیطٌْبد هی 

گشدد تب ایي خغَط دس حذاوثش تَاى اًتمبلی هَسد اًذاصُ گیشی هیذاى 

هغٌبعیسی لشاس گیشد. اًذاصُ گیشی ّبیی وِ اًدبم هی ضَد ثیطتش ثِ هسیش تشدد 

 ًمطِ هیذاًی ًبحیِ سا ایدبد ًوبیذ. افشاد هی پشداصد تب ایٌىِ ثتَاًذ 

پس اص اًذاصُ گیشی هیذاى ّب ثش اسبس ًمطِ هسیشی وِ ثشًبهِ فَق دس 

اختیبس هی گزاسد هی تَاى ًبحیِ ّبی ًب هدبص سا ثب خظ وطی ّبی تؼشیف 

ثشای هشاوض ضْشی ًیض دول ّب  ضذُ ، هؼیي ػالئن ّطذاس دٌّذُ ًػت ًوبیین.

اص  ة وشدُ تب هحذٍدّی ًبحیِ ًبهدبص سا وبّص دّین.سا ثب استفبع ثبالتش اًتخب

ثب  عشفی ثب اًتخبة آسایص هذاسی دول ّب ایي هیذاى ّب سا ثِ حذالل ثشسبًین.

داضتي هیذاى صیش یه دول هی تَاى ثِ هغبلؼبت هَسدی سٍی تبثیش دساص هذت 

ٍ هْوتشیي ًتیدِ ای وِ اص  ایي هیذاى سٍی خَى ٍ اػضبء ثذى ٍ ... پشداخت.

یي ثشًبهِ هی تَاى ثذست آٍسد حذٍد ًبهدبص ضغلی ٍ هشدهی ثش اسبس ا

هحبسجِ )ٍ ًِ الگَثشداسی( است وِ اص ایي عشیك هی تَاى لَاًیي 

 هتحذالطىلی ثشای خلَگیشی اص آسیت ّبی اًسبًی خبسی سبخت. 
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: عالئن7جدًل   

 هؼبدل پبساهتش هؼبدل پبساهتش

E هیذاى الىتشیىی   چگبلی حدوی ثبس 

D چگبلی خبثدبیی   سسبًبیی 

B ضبس هغٌبعیسی   ضشیت ًفَر پزیشی 

H هیذاى هغٌبعیسی   ضشیت دی الىتشیه 

j چگبلی خشیبى 
0j  چگبلی هٌجغ ثبس 

r  
فبغلِ هجذا هختػبت تب 

râ ًمغِ هحبسجِ هیذاى  
ثشداس یىِ ًمغِ ثبس تب ًمغِ 

 هحبسجِ هیذاى

r  فبغلِ هجذا هختػبت تب ًمغِ خشیبى 
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